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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL. 
 
2.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, i que es transcriu tot seguit: 
 
“Expedient núm.: 1182/2019 
Procediment:   Periodicitat sessions ordinàries ple 
  

PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
DEL PLE MUNICIPAL. 
 
Atès que en sessió del 15 de juny de 2019, va tenir lloc el ple de constitució de la corporació nascada 
de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 26 de maig de 2019, de conformitat amb el que 
disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
 
Atès que l’article 38 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que dins dels trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple 
de la Corporació, per tal d’entre d’altres, determinar la periodicitat de les sessions del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Atès el que disposen els articles  46.2 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local ,  77 i 78 del ROF i 98 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal i de Règim Local a Catalunya, es sotmet la 
proposta a votació, es proposa: 
 
Primer.- Determinar la periodicitat de les sessions ordinàries cada tres mesos el segon dijous dels 
mesos de març, juny, setembre i desembre a les 19:00 hores. Cas que aquests dies sigui festiu, la 
sessió ordinària serà el proper dijous del mes corresponent. 
 
Segon.- Es celebrarà sessió extraordinària, quan ho consideri el President o ho solꞏliciti  la quarta part, 
com a mínim, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor pugui solꞏlicitar 
més de tres anualment. En aquest últim cas, la realització del Ple no es pot demorar més de quinze 
dies hàbils des  de que sigui solꞏlicitada, i no es pot incorporar l’assumpte en l’ordre del dia d’un ple 
ordinari o d’un altre d’extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els 
solꞏlicitants de la convocatòria. Si el President no convoca el Ple extraordinari solꞏlicitat pel nombre de 
regidors indicat dins el termini assenyalat, queda convocat automàticament per al desè dia hàbil 
següent al d’acabament del termini esmentat, a les dotze hores”. 
 
2.2. Intervencions: 
 
 (...) 
 
2.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació , més amunt transcrita, la qual s'aprova per 7 vots a favors 
del GM de Junts, 3 abstencions del grup municipal d'ERC i 1 vot en contra del grup municipal de 
Ciutadans. 
  
 
 


